Grupul ţintă al proiectului este format din:
Personalul angajat în cadrul Instituţiei Prefectului - Judeţul Botoşani: 25 funcţionari publici şi
personal contractual;
Serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei
publice centrale din subordinea Guvernului, organizate la nivelul judeţului Botoşani: 25 de
funcţionari publici şi personal contractual.
Serviciile publice deconcentrate organizate la nivelul judeţului Botoşani şi vizate de proiect sunt:
1. Direcţia Generală a Finanţelor Publice Judeţul Botoşani
2. Inspectoratul Teritorial de Muncă Botoşani
3. Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Botoşani
4. Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale Botoşani
5. Casa Judeţeană de Pensii Botoşani
6. Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Botoşani
7. Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Botoşani
8. Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani
9. Inspectoratul Şcolar al Judeţului Botoşani
10. Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional Botoşani
11. Direcţia Judeţeană de Statistică Botoşani
12. Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă „Nicolae Iorga” Botoşani
Beneficiarii indirecţi ai proiectului sunt: cetăţenii cărora li se adresează serviciile Instituţiei Prefectului Judeţul Botoşani.
Datorită volumului mare de documente aflate în circuit şi a dificultăţilor în comunicarea interintituţională, persoanele care fac parte din grupul ţintă au dificultăţi în îndeplinirea eficientă şi la timp a
sarcinii de muncă. Prin activităţile propuse de proiectul de faţă, grupul ţintă va putea beneficia de noile
tehnologii pentru fluidizarea fluxului de documente şi informaţii şi scurtarea timpului de fundamentare
şi luare a deciziilor.
Persoanele care fac parte din grupul ţintă vor fi direct implicate în faza de analiză pentru remodelarea
fluxurilor informaţionale, astfel încât noul sistem informaţional să aducă o îmbunătăţire a comunicării şi
a circuitului documentelor între Instituţia Prefectului - Judeţul Botoşani şi serviciile publice
deconcentrate. În urma remodelarii fluxurilor informaţionale, personalul va fi instruit în comunicare
inter-instituţională, cu accent pe utilizarea sistemului de management al documentelor rezultat în urma
proiectului.
Persoanele care fac parte din grupul ţintă vor putea să urmărească în orice moment situaţia
documentelor care interesează, vor avea la dispoziţie o bază comună de formulare tip de care vor putea
să dispună în orice moment. Utilizatorii vor câştiga timp atunci cand va fi necesară regăsirea
documentelor în arhivă, răspunzând astfel mai repede la solicitările primite.

